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Asociace pracovníků v regeneraci - APR                       
 

Vás srdečně zve 
na podzimní setkání odborníků a provozovatelů bazénů, saun a 
wellness provozů které se uskuteční v hotelu Lions v Plzni a na 

Plaveckém bazénu Slovany v Plzni  
zaměřené na téma 

 

„Provoz a provozní legislativa“ 
  

V rámci odborné diskuse přednášejících a účastníků semináře se 
zaměříme na problematiku právního a bezpečnostního zabezpečení  
provozu   bazénů vzhledem k vyvíjející se legislativě, zkušenosti z dopadu 
Nařízení Evropské komise k ochraně osobních údajů (GDPR) nebo jak 
nastavit ceny vstupného  a co přinesla do přípravy staveb a stavebních 
úprav „velká“ novela Stavebního zákona. Jako vždy chceme dát 
dostatečný prostor k diskuzi a výměně zkušeností a „bonbónkem na 
dortu“ setkání by mohla být i exkurze do plzeňského pivovaru. Navštívíme 
i největší plzeňský areál Na Slovanech, kde je vždy možné vidět něco 
podnětného  

 

Přednášet a odborné diskuze povedou m.j.: 
 
Miroslav Veselý – ředitel Vodního Ráje v Jihlavě, předseda APR 
 
Mgr. Zbyněk Kovářů – soudní znalec v oblasti bezpečnosti koupališť, školitel 
plavčíků a vodního dozoru, člen představenstva APR 
 
Jiří Novák – ředitel plaveckého areálu Leguna a koupaliště Polanka v Třebíči, 
místopředseda APR 
 
Ing.Milan Šmíd – projektant bazénových a wellness technologií, přednášející na 
VŠ Palestra v oborech výstavby a provozů bazénů, saun a wellness, 
místopředseda APR 
 
Marcela Kůrková – vedoucí plaveckého bazénu a aquaparku v Jindřichově 
Hradci 
 
a další – program semináře se ještě upřesňuje 

 
Ubytování zajišťujeme v hotelu Lions ve dvoulůžkových pokojích. 

Pořadatel zajišťuje rezervaci ubytování na základě požadavku 
specifikovaném účastníkem semináře v přihlášce. Úhradu za ubytování 
provádí účastník po příjezdu přímo v recepci hotelu. 

Účastníky, kteří přijedou sami, budeme do dvoulůžkových pokojů 
párovat. Stejně tak u smíšených skupin. Můžete uvést, s kým chcete 
bydlet, či s kým ne, a budeme vaši volbu respektovat. 

Můžeme vám rezervovat lůžko i na noc před začátkem akce ze 7. 
na 8. listopad 

 
Účastnický poplatek za seminář: 
Pro registrované členy APR           :  ………….  2.310,- Kč/ osobu 
Pro nečleny pořadatelských organizací……….  2.460,- Kč/osobu 
 
V ceně účastnického poplatku je:  
- účast na přednáškách a praktických ukázkách 
- stravné během semináře, tj. oba obědy, večeře a coffe break 
během přednášek semináře (nápoje dle vlastního výběru si hradí 
účastník). Snídaně je v rámci ubytování 
- náklady účasti v doprovodném programu. 
Účastnický poplatek je nedělitelný 
 
V ceně účastnického poplatku není:  
- ubytování (zajišťujeme rezervaci ve „speciální“ ceně pro účastníky 
semináře 
- pití dle vlastního výběru 
- další služby poskytované hotelem Lion  
 

Přihlášku na seminář zasílejte obratem, nejpozději do 20.10.2018. 
Současně uhraďte účastnický poplatek dle počtu osob na bankovní 
účet u ČSOB – č.ú. 108 137 041 / 0300. Fakturu za provedenou 
platbu obdrží účastníci semináře při presentaci na místě. 

Přihláška na seminář je též on-line na www.aprcz.cz  
      Případné dotazy: M.Veselý – tel.608 666 405 nebo e-mailem na 
aprcz.cz, odpovíme co nejdříve 
 

 
Přihlášky posílejte na apr@seznam.cz   

nebo poštou: Nad Šutkou 41E, 182 00 Praha 8 


